
 
АВТОМАТИЗИРАНИ ВАКУУМНИ ТОАЛЕТНИ контейнери за обществено ползване 

 

Нова Градска Среда ЕООД предлага вакуумна тоалетна система за обеществено ползване която е 

АВТОНОМНА и МОБИЛНА. Адаптирана е към условията на експлоатация на места, където НЕ Е ВЪЗМОЖНО 

да се свърже към канализационната система и водоснабдяване. Подходяща е за сезонно ползване в паркове, 

градини, около водни зони, за масови мероприятия и събития.  

В общия случай, вакуумната тоалетна система може да се монтира вместо традиционните обществени 

тоалетни на мястото на класическите или автоматични обществени тоалетни. 

 

Мъжките и женските потребителски пространства са независими от вода и градската канализационна 

мрежова връзка, което позволява лесно и бързо преместване, ако е необходимо. Антивандалската външна и 

вътрешна концепция са основните атрибути на тези обществени тоалетни, а това обезпечава дългата 

употреба с ниски разходи за поддръжка. Вътрешното роботизирано оборудване се произвежда от EUROmodul 

- реномирана европейска компания и включва чешма, сензорорно контролирана система за сапун и сушилня 

за ръцете. Интегрираната тоалетна чиния е от неръждаема стомана с автоматична вакуумна система за 

промиване, като устройството използва само 0,7 литра вода вместо стандартните 9 литра. Фирмата е 

разработила и своя собствена система за отопление и вентилация на кабини според климатичните условия на 

град Москва, където средната температура през зимните месеци е около -10 ° С 

 

Постоянна температура в рамките на пространството на потребителя по време на зимните месеци е от 10 до 

15 ° С Тоалетнит модул има огнеупорна съпротивата на 120-та по искане на град Москва. 



 

 

 



 

 

За много известна московска фирма компанията производител проектира, развива и произвежда 

уникални ВАКУУМНИ ОБЩЕСТВЕНИ ТОАЛЕТНИ с две кабини – за Мъже и Жени с възможност за ползване от 

хора в неравностойно положение и за повиване на малки бебета. 

Итериорните стени са направени от антивандален HPL панел и санитария от неръждама стомана. Плащането 

на входната такса задейства система от сеньори за вътршно осветление и включване на необходимото 

оборудване за да се пести енергия. Предлага се и много голям избор от различни дизайнерски решения за 

външното оформление на кабините: от дървена апликация, HPL панели, бетон и стъкло.  

ОПИСАНИЕ НА ТЕХНОЛОГИЯТА 

Тя се състои от енергийно и водно разпределителна система, техническа част с отоплителна система и място 

за съхранение и изхвърляне на отпадъците. Електроенергийната система и разпределението на водата се 

състои от резервоар от полипропилен с капацитет 800 литра, hydropack, бойлер и смесител за топла и студена 

вода. 

      

Технология за отстраняване и съхранение на отпадните води и други се състои от вакуумна система, който 

консумира 8 пъти по-малко вода в сравнение със стандартна система за гравитационното отичане. Вакумната 

помпа като допълнително оборудвана в системата, обработва всички твърди тела в малки парчета, които 

могат да бъдат изхвърлени в крайна сметка в тръбопровода. Течността за отпадъци се съхранява в 

полипропиленов резервоар с 1200 литра обем. В допълнение има оборудване с измервателни датчици и 

вентилационната система, които предотвратяват неприятните миризми в техническата област. 



 
В зависимост от честотата на използване се налага почистване със специализирана техника (камион с 

резервоар за мръсни отпадъци, помпа и резервоар за чиста вода за зареждане) на определени интервали.  

Мръсната вода и канализационните резервоари могат да бъдат достигнати чрез независим достъп през 

отделна врата, без да се влиза вътре в работното пространство. Това дава възможност за разделянето на 

санитарното обслужване на гражданите от операциите по поддръжката. 

 

Интегрираната вакуумна система за промиване тоалетни чинии използва само 0.7 L вместо стандартните 

9 литра вода .  

 

Новият PLC софтуер и хардуер контролира целия вакуумен процес на обществена тоалетна в рамките на 

всички функции: от пускането на монета, тоалетният статус (безплатно, заета, извадени от употреба, видове 

услуги), вакуумна тоалетна, водопроводни и канализационни резервоари, контрол на отоплителната система 

и останалата част от хардуера (помпи, електронен статус и др ...). 

Благодарение на технологията на за вакуумна тоалетна система, голям брой потребители могат да 

използват тоалетната, докато се изпълнят канализационните резервоари. Заради своя отличен дизайн и 

ефективност мобилните обществени тоалетни са използвани от много от големите компании за техните 

корпоративни събития.  

 



 
РАЗМЕРИ НА КЛЕТКАТА: 

Външни: ДЪЛЖИНА 4000 мм. ШИРОЧИНА 2438 мм и ВИСОЧИНА 2600 мм. 

Вътрешна полезна височина: 2300 мм  

СТРУКТУРА: 

3 мм. галванизирани стоманени листове. Всички видими елементи на конструкцията, като рамки, 

крепежи и други са с допълнителна антикорозионна защита и са боядисани в RAL 1036. 

Външна фасада е направена от стоманeни поцинковани касети с 2мм дебелина, които служат за да се 

усили защита срещу ВАНДАЛИЗЪМ. 

Външните стени състоят от сандвич панели, покрити с поцинкована стоманена ламарина с прахово  

оядисване и изолация от минерална вата с дебелина 100 мм. Пожароустойчивост до 120 мин. 

Вътрешните стени са изработени от сандвич панели, покрити с поцинкована прахово боядисана 

стомана  и изолация от минерална вата 60 мм. 

ПОДЪТ  от пространството на потребителя: сандвич панели покрити с поцинкована 

с прахово покритие стоманена ламарина и изолация от минерална вата 100 мм с огнеустойчивост до 120 

минути. Над панела има водоустойчив шперплат и оребрени против хлъзгане алуминиеви листи. 

 

ПОДЪТ в техническото пространство е същият без алуминиевите листи.  

На две от ФАСАДИТЕ са инсталирани осветени рекламни пана, които могат да служат за връщане и 

изплащане на инвестицията.  



 

  

Отоплението е специално прокетирано с нагревател по стандарт IP65 и осигурява безпроблемна 

работа дори и при външни температури под – 30 градуса. 

  
 

Потребителският модул е специално проектиран  против вандализъм и предлага измиване на ръцете 

с автоматичен дозатор за сапун и изсушаване на ръцете. Всички функции са безконтактни и се 

комндват със сензори. Клетката  е оборудвана със стоманено  огледало от инокс против вандализъм  

Дозатор за хартия, тоалетна чиния с капак, кошче и освежител на въздуха. 

 

     

ВАЖНО: Фирмата производител предлага тоалетни модули от склад със срок на доставка до 10 

дена.  СПЕЦИАЛНИ ЦЕНИ И УСЛОВИЯ ЗА ОБЩИНИ 

 

 

 



 
Ориентировъчна стойност на 1 бр. устройство с два входа – 77 000 лева без ДДС 

НОВА ГРАДСКА СРЕДА ЕООД 

София, 

Март 2017 

 

Проекти за външна визия за 2 бр. тоалетни поръчани от Община Бургас 

 



 

 

 


